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Gintauto Maciaus nuotr.

Atidengtas istorinis ir pirmasis fontanas visame rajone
Diana JOMANTAITĖ

Šventinis savaitgalis tapo ir istoriniu savaitgaliu – Kretingos dvaro šventėje atidengtas pirmasis rajone fontanas. Jį puošia ypatinga skulptū-
ra – „Mergaitė su vandens skėčiu“. Ji atkurta tokia, kokią matė ir grafų Tiškevičių šeima. Manoma, kad fontanas nugriautas apie 1912-uosius 
metus ir vietoje jo įrengtas gėlynas. Tačiau muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės pastangomis istorinis tikslumas atkurtas. Nuo pat 2007-ųjų 
buvo vykdoma akcija „Atkurkime Kretingos dvaro fontanus“. Jos metu surinktos lėšos iš Kultūros tarybos, valstybės, krašto verslininkų, mecena-
tų. Iš viso fontano atkūrimas kainavo apie 50 tūkst eurų. Bendromis pastangomis fontanas ir subtili skulptūra nuo šiol vėl džiugina kretingiškių 
ir miesto svečių akis. Skulptūros atidengimo ir dvaro šventės akimirkos – fotoreportaže.

Skulptūra „Mergaitė su vandens skėčiu“ atkurta tokia, kokia buvo XIX amžiuje. Grafų Tiškevičių dvarą puošė 
keturi fontanai. Atkurtas istorinis centrinis fontanas, kuris tapo pirmuoju Kretingoje ir visame rajone.

Skulptūrą „Mergaitė su vandens skėčiu“ atidengė (iš dešinės) Kretingos 
dvaro muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, Kretingos rajono meras 
Juozas Mažeika, skulptūros autorius Vytautas Baranskas, Savivaldybės 
administracijos direktorius Virginijus Domarkas ir Seimo narė Jolita 
Vaickienė.

Skulptūros autorius – restaurato-
rius ir skulptorius Vytautas Ba-
ranskas – prisipažino, kad su savo 
kūriniu atsisveikinti buvę labai 
sunku. Į Kretingą papuošusią mer-
gaitę su skėčiu jis sudėjo daug min-
čių ir jėgų.

Kretingos dvaro šventę papuošė charizmatiški vedėjai – aktorė Virgini-
ja Kochanskytė ir puikiai visiems žinomas kretingiškis fotografas Juozas 
Pocius.

Publiką išjudino operos solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Baviki-
nas. Jiems talkino aktorė V. Kochanskytė ir pučiamųjų sekstetas „Brass 
Bravo“.

Šventės dalyviams netrūko geros nuotaikos.

Ypatingai skulptūra atrodė vakare, prasidėjus 3D vaizdo projekcijoms ir 
šviesos instaliacijoms „Atgimęs dvaro fontanas“.

Pučiamųjų orkestras pateisino Kretingos dvaro šventės pavadinimą „Vario dūdų ritmu“.
Minia kretingiškių ir miesto svečių nepraleido progos pabūti istoriniame 
įvykyje, kuomet atidengiamas pirmasis rajone fontanas.


